แนวคิดการรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี
เนื่องในวันวาเลนไทน (14 กุมภาพันธ 2564)

“New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย”
วันวาเลนไทน ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธของทุกป เปนชวงเทศกาลแหงความรัก ไมวาจะเปนความรักของสามี-ภรรยา
พอ-แม-ลูก ญาติพี่นอง หรือคนรัก โดยมีการแสดงความรักดวยวิธีตางๆ ทั้งการมอบของขวัญแทนใจ เชน ดอกกุหลาบ ชอกโก
แลต เปนตน อีกทั้งการมีเพศสัมพันธในกลุมวัยรุนและเยาวชน เพื่อแสดงออกถึงความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจสงผลใหเกิด
การมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกันขึ้นได
จากสถานการณ โ รคติดต อทางเพศสั มพั น ธของประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น อยางตอเนื่องมาตั้งแต ป 2558 และ
ในป 2562 พบวา อัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคสําคัญ ไดแก หนองใน ซิฟลิส หนองในเทียม แผลริมออน และ
กามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง มีแนวโนมสูงขึ้น อัตราปวยในทุกกลุมอายุเทากับ 33.8 ตอประชากรแสนคน และโรคที่มี
อัตราปวยสูงที่สุด ไดแก หนองใน รองลงมาไดแก ซิฟลิส โดยมีอัตราปวย 14.8 และ 13.2 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
ในขณะที่กลุมเยาวชนอายุ 15 – 24 ป มีอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรคสําคัญ สูงถึง 124.4 ตอประชากร
แสนคน และหากแยกรายโรคพบวา อัตราปวยดวยโรคหนองในสูงถึง 69.7 รองลงมาคือ ซิฟลิส 41.4 ตอประชากรแสนคน (ที่มา
: รายงานการเฝาระวังโรค (รง.) 506 กองระบาดวิทยา, ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ซึ่งแสดงถึงวัยรุนมีเพศสัมพันธที่ไมได
ปองกัน และสอดคลองกับขอมูลอัตราการใชถุงยางอนามัยในกลุมเยาวชนที่ยังคอนขางต่ํา โดยผลจากการสํารวจการเฝาระวัง
พฤติกรรมเสี่ย งที่สั มพันธ กับ การติ ดเชื้ อเอชไอวี (BSS) ของกองระบาดวิ ทยาป 2562 พบวา เด็กนักเรียนอาชีว ะชั้นปวช.2
(รวมทั้งหญิงและชาย) มีอัตราการใชถุงยางอนามัย เมื่ อมีเ พศสั มพันธครั้งลาสุด (กับคูนอนทุกประเภท) เพียงรอยละ 80.3
นอกจากนี้ผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีไดงายกวาคนทั่วไป 5 – 9 เทา และอาจเกิดการตั้งครรภ
โดย ไมปองกัน จากสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องผลกระทบที่ตามมาคือ วัยรุนหญิง
ตั้งครรภ มีการติดเชื้อสูงขึ้นและพบการติดเชื้อซิฟลิสแตกําเนิดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ประเทศไทย มีเปาหมายจะยุติปญหาเอดส ภายในป 2573 มีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. ลดจํานวนผูติดเชื้อ
เอชไอวี ร ายใหม ให เ หลื อป ล ะไม เ กิ น 1,000 ราย 2. ลดการเสีย ชีวิตในผูติ ดเชื้ อ เอชไอวีเหลื อ ปล ะไม เ กิน 4,000 ราย และ
3. ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิม รอยละ 90 ในสถานการณปจจุบันคน
สวนใหญอาจจะกั งวลกั บโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 จนลืมคิดถึงเรื่ องเอดส แตขอมูลที่อาจจะเปนสัญ ญาณเตือน คือ
การเพิ่มขึ้นของโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่มีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ซึ่งอาจทําใหไมสามารถไปถึงเปาหมายการ
ยุติปญหาเอดสได ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินงานควบคุมปองกันรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่บูรณาการไปกับการควบคุ ม
ปองกันรักษาเอชไอวีและเอดส โดยการสรางเสริมความรอบรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (HIV & STIs Literacy)
เพื่อใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย สามารถใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ สงเสริมใหวัยรุนเขาถึงชุดบริการ
ปองกันแบบผสมผสาน ทั้งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ซิฟลิส หนองใน เปนตน จัดบริการ
ที่เปนมิตรและเอื้อตอการเขาถึงวัยรุน ทั้งนี้ ภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และภาคประชา
สังคม ควรมีสวนรวมดําเนิน การดั งกลาว รวมถึงสนับสนุนการดํ าเนิ นงานที่สร างภูมิคุมกัน ใหวัย รุน และสรางสิ่งแวดล อมที่
ปลอดภัย

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในวันวาเลนไทนปนี้ กรมควบคุมโรค ไดกําหนดให
มีการรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน วันที่ 14 กุมภาพันธ และตลอดชวง
เดือนกุ มภาพั น ธ เป น ประจํ า ทุ ก ป โดยเน น การสื่ อสารประชาสัม พั น ธส ร างความรูความเขา ใจ เสริมสรางความตระหนั ก
ในการปองกันตนเองและคูใหปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี ตลอดจนสงเสริมการใชถุงยางอนามัยใหเปน
เรื่องปกติในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบตอคูและสังคม จึงขอเชิญชวนหนวยงานภาคีเครือขาย
ทั่วประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี
ตามแนวคิด “New Normal New Safe SEX : ชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย” มีประเด็นการสื่อสารที่สําคัญ ดังนี้
 Safe SEX is No SEX วิธีการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยที่สุด คือ การไมมีเพศสัมพันธ หรือเลือกใชวิธีการสํ าเร็จ
ความใครดวยตนเอง และลดการสัมผัสระหวางกัน เพื่อปลอดภัยจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 One Love รักเดียวใจเดียวและมีเพศสัมพันธกับคูรักที่อยูรวมกันโดยใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับทุก
ชองทาง ไดแก ทางปาก ทางชองคลอด หรือทางทวารหนัก และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธกับคนที่พึ่งรูจัก คนที่ไมไดอยูรวมกัน
หรือคนที่ไมรูสถานะการติดเชื้อ เพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 Testing Together หากมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธควรรีบ ไปพบแพทยเพื่อขอรับการตรวจทั น ที
ไมควรซื้อยากินเอง พรอมทั้งชวนคูไปตรวจและงดการมีเพศสัมพันธในระหวางการดูแลรักษา
 Start Condom Safe your SEX พกอุปกรณปองกันใหพรอมตลอดเวลา ไดแก ถุงยางอนามัย และสารหลอลื่น
พรอมทั้งหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการปองกันตนเอง
 New Normal New Safe SEX ชีวิตวิถีใหมโดยการใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อปองกันการรั บเชื้ อ
จากการใชชีวิตประจําวัน และใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ รวมถึงการทําความสะอาดรางกายกอนและหลังมีกิจกรรม
รวมกัน เพื่อเขาสูยุคชีวิตวิถีใหมกับเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทนนี้ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดจัดบริการตรวจคัดกรองโรคติ ด ต อ
ทางเพศสัมพันธฟรี ตลอดเดือนกุมภาพันธ 2564 โดยสามารถเขารับการตรวจไดที่อาคารบางรัก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-875-9904 ทั้งนี้ ไดสนับสนุนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ สามารถดาวนโหลดสื่อตนแบบ
อื่ น ๆ รวมทั้ ง ข อ มู ล ข า วสารได ที่ เว็ บ ไซต ก องโรคเอดส แ ละโรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ กรมควบคุ ม โรค https://ddc.
moph.go.th/das พร อ มร ว มกิ จ กรรมออนไลน ต ลอดเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ เพื่ อ ลุ น รั บ ของรางวั ล ได ที่ Facebook Fanpage :
Safe SEX Story เลาเรื่องเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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